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A Diretora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, torna público este ADENDO ao Edital FALE 073/2017, que 

regulamenta a realização dos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira para Programas 

de Mobilidade Internacional da UFMG promovidos pela Diretoria de Relações Internacionais da 

UFMG (DRI-UFMG), a serem realizados no ano de 2018, conforme a disposição a seguir 

estabelecida: 

Devido à realização, em 2 domingos do mês de outubro, das eleições para presidente e vice-

presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, prefeito 

e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, as 

quais estão previstas no Art. 1º das Disposições Gerais da Lei das Eleições - Lei nº 9.504, de 30 

de setembro de 1997, esta Diretoria achou por bem alterar as seguintes datas, estabelecidas 

anteriormente, referentes aos Exames de Proficiência: período de inscrição de 3 a 20 de 

setembro de 2018, provas em 06 e 07 de outubro de 2018 e resultados em 24 de outubro de 

2018. Essas datas foram alteradas para:  

Novo período de inscrição: 10 a 27 de setembro / 2018  

Novo período de provas: 20 e 21 de outubro / 2018 (ver detalhamento a seguir). 

Nova data de resultado: 31 de outubro / 2018. 

Detalhamento das novas datas e horários de provas: 

IDIOMAS DATA HORÁRIO 

ALEMÃO, ITALIANO e FRANCÊS 20 / 10 / 18 14:00 – 17:00 

ESPANHOL 21 / 10 / 18 09:00 – 12:00 

INGLÊS 21 / 10 / 18 14:00 – 17:00 

O edital/calendário completo está disponível no site wwww.cenex.letras.ufmg.br, seção 

“Exames de Proficiência’’, aba “Mobilidade Internacional”. 

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2018. 

Prof. Graciela Inéz Ravetti de Gómez - Diretora da Faculdade de Letras da UFMG 


